Fórum de CHSSA
Reunião no MCTIC no dia 11 de abril de 2018
Participantes: Equipe da Coordenação de CHSA do MCTIC (Flávio Fonte-Boa, Fernanda
Rodrigues, Guilherme Wiedman e Pedro Hermette), Equipe da Programa Geral de Pesquisa
Ciências Humanas e Sociais do CNPq (Alisson Araújo, Arquimedes Paiva e Josenilson
Araújo) e Representantes do Fórum (Fernanda Sobral, Gabrielli Corneli, Manoel Fernandes
de Sousa Neto e Luciano Mendes)
Pauta e discussões:
1) Plano de Ação de CHSSA
Inicialmente o Coordenador de CHSSA do MCTIC fez uma apresentação geral do
Programa e das Ações que estão em andamento em 2018 e as previsões para 2019. Disse
que a Coordenação conta com recursos da ordem de 1.350.000,00 para este ano.
No que diz respeito à operacionalização do Plano de Ação, informou, ainda, que o
Diagnóstico sobre as CHSSA, que foi estabelecido com uma prioridade no Plano de Ação,
já foi encomendado ao CGEE e deve ser iniciado ainda este ano. Do mesmo modo, a Linha
de Ação Cidades Sustentáveis já está em curso, contando inclusive com financiamento
internacional específico. A este respeito, fomos informados que está sendo criado um
Observatório das Inovações em Cidades, para o qual esperam contar com o apoio e
colaboração do Fórum. Em implementação em 2018 destaca-se na perspectiva da Linha
Ação Efeitos da Globalização foi apresentada as tratativas de montar uma rede de pesquisa
para o recorte dos efeitos do avançar da Indústria 4.0 no bem-estar social brasileiro, com
um estudo orientador de políticas públicas. Na Linha de Ação CHSSA e Inovação estão
sendo organizada a interveniência do Ministério nosCentros de Desenvolvimento Regionais
– CDR que, certamente, deverão contar com a participação das CHSSA na perspectiva de
inovações transformadoras para um efetivo desenvolvimento social sustentável. No que se
refere à Linha de Ação Políticas Públicas, espera-se, em 2019, realizar um Seminário
com o tema da Violência, em colaboração com os INCTs das CHSSA e dos pesquisadores
da Área e o desenvolvimento de ações relativas à educação básica. Ainda foi apresentada
por fim, na Linha Expansão, Consolidação e Internacionalização da Pesquisa em CHS, as
negociações pesquisas experimentais em narrativas imersivas para educação e cultura, com
produção de dados em plataforma aberta, para as instituições que pesquisam a educação nas
vertentes comunicação, sociologia, antropologia, psicopedagogia, neurociências e
transdisciplinares.
Sugestões e encaminhamentos:
a) Foi apresentada á Coordenação de CHSA no MCTIC a proposta de nomeação de
um Comitê de Acompanhamento da Implementação do Plano de Ação para as

CHSSA, com a participação do Fórum e de representantes dos CAs-CNPq,
Coordenadores de Área da CAPES e dos INCTs das CHSSA. A proposta foi
considerada boa e viável pelos participantes e será encaminhada internamente pela
Equipe do MCTIC.
b) Será realizada uma reunião dos responsáveis pelo Observatório das Inovações em
Cidades com as instituições do Fórum que trabalham com o tema para
estabelecerem as formas de cooperação na operacionalização do projeto.
c) Ficou estabelecido que as ações a serem programadas para 2019 a respeito da
Educação Básica serão discutidas, também, com as instituições do Fórum que
trabalham na área;
2) Divulgação das CHSSA no Portal do MCTIC.
Foram apresentadas e discutidas várias propostas sobre a necessidade e a possibilidade de
divulgação das CHSSA no Portal do Ministério. Avaliou-se com muito pertinente a
iniciativa de dialogar com a população e, mesmo, com as demais áreas do SNC&TI e que,
sem ferir a autonomia da Equipe da Coordenação de CHSSA do MCTIC, o conteúdo dessa
campanha de divulgação das CHSSA poderia ser melhor discutido com o Fórum de modo
que nos reconheçamos no que for divulgado no Portal.
3) Acordo entre MCTIC e FLACSO
Foi apresentada uma Minuta de um acordo a ser estabelecido entre o MCTIC e a FLACSO
visando a realização de pesquisa, o fortalecimento e a internacionalização das CHSSA no
âmbito latino americano. Avaliamos que seria importante termos mais tempo para
analisarmos o documento e que é de nosso interesse que a ações que visam operacionalizar
o Plano de Ação, como, por exemplo, no campo da internacionalização, fossem discutidas
com o Fórum. Daí, também, a importância do Comitê de Acompanhamento acima
proposto. Do mesmo modo, avaliamos que seria muito interessante se a FLACSO fosse
incluída nas próximas reuniões de discussão do Plano de Ação
4) Continuidade da discussão sobre a Ética na Pesquisa.
Foi relembrada a importância da adesão da Coordenação de CHSSA do MCTIC e do CNPq
à discussão sobre a ética na pesquisa e proposto que se realize de um Seminário sobre o
tema no início de 2019 na sede do CNPq, em Brasília, e organizado conjuntamente pelo
Fórum, Coordenação de CHSSA do MCTIC e CNPq. A proposta foi considerada viável e
será encaminhada nos próximos meses.
5) Visita do novo Secretário da SEPED à reunião.
Durante a reunião pudemos contar por um período com a presença do Secretário Prof.
Álvaro Prata, novo titular da SEPED. Ele falou sobre a necessidade de estabelecermos
Programas Estratégicos de Ação de médio e longo prazos e nos informou que o antigo
Departamento de Políticas e Programas de Ciências passará a chamar Diretoria de Ciências
Naturais, Humanas e Sociais de modo a contemplar, explicitamente, nossa Grande Área.to
do tema.

Fórum de CHSSA
Reunião no CNPq no dia 11 de abril de 2018
Participantes: Equipe da Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa em Ciências
Humanas e Sociais do CNPq (Alisson Araújo, Arquimedes Paiva e Josenilson Araújo) e
Representantes do Fórum (Fernanda Sobral, Gabriele Cornelli, Manoel Fernandes de Sousa
Neto e Luciano Mendes)
Pauta e Discussão;
1) Edital CHSSA
Alisson Araujo, do CNPq, informou que as prioridades definidas até o momento para 2018
são pagar o Edital Universal de 2016 e lançar o Universal 2018 e que o Edital de CHSSA
não está na pauta de discussão do CNPq neste momento. Foi reiterado à Equipe do CNPq a
importância do Edital para a nossa área. Falamos, também, do fato de ele não ter sido
publicado no ano passado e que é fundamental que ele saia este ano. Do mesmo modo,
relembramos o acordo estabelecido com o prof. Mário Neto e com a Profa. Adriana Tonini
de que o Fórum seria convidado para uma discussão sobre o novo edital antes dele ser
publicado.
Encaminhamento: Foi decidido que haverá uma reunião proximamente entre uma Comissão
do Fórum e a Equipe do CNPq para uma discussão sobre o Edital de CHSSA.
2) Ética na Pesquisa
Conversamos sobre a importância de o CNPq entrar na discussão da ética na pesquisa e da
possibilidade de organização do Seminário sobre o tema, no CNPq, em 2019, no que houve
concordância da Equipe do CNPq.
3) Resolução Normativa 02/2015
Voltamos à discussão sobre a Resolução que impede os CAs de publicarem relatórios sobre
os julgamentos. Reiteramos o quanto isso é prejudicial à transparência dos atos do CAs e
do CNPq e a dificuldade que isso traz para a discussão de políticas de pesquisa nas
diferentes áreas. A este respeito, fomos informados de que já foi elaborada uma Nota
Técnica da Equipe do CNPq, que será encaminhada á Diretoria Executiva, solicitando a
alteração do normativo para permitir a publicação dos relatórios depois de divulgados os
resultados dos julgamentos pelo CNPq.
4) Diretoria de CHSSA no CNPq
Fomos informados de que não houve novos avanços da discussão sobre o assunto dentro do
CNPq. No entanto, foi sugerida a realização de novos contatos com a Presidência do CNPq
e com os representantes da área de CHSSA no Conselho Deliberativo a respeito do tema.

